CDP

Conheça mais sobre nosso trabalho globalmente e na América Latina

NO CDP,
CONSTRUÍMOS O
MAIOR BANCO
DE DADOS
AMBIENTAIS
DIVULGADOS
DO MUNDO.
Nossa rede de investidores e
compradores representa mais
de US$ 100 trilhões em poder
de compra e ativos.
Juntos ajudamos empresas e
cidades a medir e gerir seus
impactos ambientais de forma
consciente.

510+
INVESTIDORES
US$100 trilhões
em ativos

RESPONDENTES

DENTRO DO CDP

DECISORES

Pedimos que
empresas, cidades,
estados e regiões
nos forneçam dados
sobre sua
performance
ambiental.

Transformamos esses
dados em análises
detalhadas sobre
riscos, oportunidades e
impactos ambientais
críticos.

Investidores, empresas
e decisores políticos
usam nossos dados e
insights para embasar
suas decisões, gerenciar
riscos e capitalizar
oportunidades.

1/3 DO
CAPITAL
GLOBAL

Nossa rede de investidores e compradores
representa 1/3 de todo o capital Global.
Com essa relevância, nos dirigimos às empresas e
cidades para solicitar informações sobre mudança
climática, segurança hídrica, uso e mudança do solo.

900+
CIDADES

8.000
EMPRESAS
reportam dados
em 134 países

INFORMAÇÃO
A informação compilada
pelo CDP ajuda investidores,
empresas e governos a
tomarem decisões,
considerando riscos e
oportunidades gerados pelas
mudanças climáticas e
ambientais.

DISCLOSURE INSIGHT ACTION

e Estados
reportam dados

AÇÃO

Com escritórios e parceiros em mais de 50 países,
temos contribuído para mudar a percepção sobre
gestão ambiental, deixando de ser vista
tradicionalmente como geradora de custos, e
passando a vê-la sob a perspectiva de novas
oportunidades de negócios, eficiência operacional e
fortalecimento da competitividade.

US$3 trilhões em
compras anuais

MUDANÇA

As informações pressionam o
mercado a agir de forma
consciente, levando as
organizações a medirem seus
impactos e reduzirem suas
emissões de gases de efeito
estufa, protegendo também
recursos hídricos e florestas.

O CDP MOSTRA QUE GESTÃO
AMBIENTAL NÃO É CUSTO:
É OPORTUNIDADE.

120+
COMPRADORES

Ao agir de forma
consciente, reduzindo e
mitigando seus impactos
no clima, empresas e
governos colaboram na
mudança da economia para
um modelo consciente,
transparente e sustentável.

CDP NA PRÁTICA: COMO
PODEMOS AJUDAR
DIRETAMENTE?
Somos o maior banco de dados de informações
ambientais do mundo. Não só reunimos parceiros
e entidades para realizar estudos técnicos globais
e regionais sobre o desemprenho de empresas e
cidades, como também produzimos Policy
Briefings sobre Clima, Água e Florestas para
formadores de legislação

CDP AMÉRICA LATINA:
DIVERSIDADE, CRIATIVIDADE
E RELEVÂNCIA
Mais de 30 investidores com mais de US$ 3 trilhões
em ativos solicitando informação às empresas sobre
mudança climática, segurança hídrica, uso e
mudança do solo.
Mais de 1080 empresas reportam sobre mudança climática,
segurança hídrica e uso e mudança do solo em resposta à
solicitação de investidores e compradores em 2019.
Mais de 300 cidades reportam voluntariamente sua
informação ambiental por meio do CDP em 2019.

Mais de 37 estados e regiões mediram seus impactos
ambientais por meio do CDP em 2019.

COMO PODEMOS APOIAR
BENCHMARK

INVESTIDORES

O Benchmark Club oferece relatórios de benchmarking e
ferramentas de identificação de gaps para que as empresas
possam traçar estratégias para o desenvolvimento de gestão
climática, segurança hídrica e combate ao desmatamento.

POLICY BRIEFINGS

SUPPLY CHAIN
Ao trabalhar com o CDP para engajar sua cadeia de
suprimentos, sua organização pode identificar riscos,
oportunidades, cumprir metas, reduzir o uso de energia e
garantir o fornecimento de commodities de maneira
sustentável.

O CDP fornece a plataforma global para as cidades
medirem, gerenciarem e divulgarem seus dados ambientais.

AVALIAÇÃO
Avaliação das respostas:
A avaliação permite a gestão
dos indicadores para as ações
de adaptação e mitigação.

DISCLOSURE INSIGHT ACTION

O CDP publica anualmente policy briefings com o
objetivo de voltar a atenção dos formuladores de
políticas e influenciadores para assuntos
climáticos, hídricos e florestais.

CDP EDUCATION

CITIES, STATES AND REGIONS

BENEFÍCIOS
DO REPORTE
AO CDP

Investidores usam nossos dados sobre mudanças
climáticas, segurança hídrica e uso e mudança do solo
para tomarem decisões mais informadas, reduzirem
riscos e identificarem oportunidades de negócio.

O CDP Education é uma plataforma de educação
digital com cursos e conteúdos que guiarão as
organizações em uma jornada de transformação,

ESTRATÉGIA
Identificar os riscos e
oportunidades: Metodologia
internacional para
elaboração de estratégia.

VISIBILIDADE
Divulgação dos dados e
ações a para
comunidade global.

DADOS
Gerenciamento de
dados e Benchmark:
Dados comparáveis em
um só lugar.

FINANCIAMENTO
Oportunidades de
financiamento de instituições
públicas e/ou privadas:
atração de investimento
público e privado.

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE: WWW.CDP.NET
OU ENVIE UM E-MAIL PARA INFO.LA@CDP.NET

